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(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
   GESC103  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ (Information Technology for Life) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวทิย-์คณิต 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1.1 สามารถอธิบายหลกัการ ความสาํคญั และองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.2  สามารถเขา้ใจถึงบทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั  

1.3  สามารถใชง้านโปรแกรมระบบ และโปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นการจดัการเอกสาร การนาํเสนอขอ้มูล 

และการจดัตารางการทาํงาน  

1.4  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหาความรู้จากฐานขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

1.5  สามารถประยกุตใ์ชบ้ริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และการป้องกนัอนัตราย หรือภยัจากการใชง้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.6  อธิบายถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต   

1.7  อธิบายความสัมพนัธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกบัมนุษยแ์ละสังคม รวมถึงการเคารพสิทธ์ิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาตลอดจนผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อมนุษยไ์ด ้

1.8  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในวชิาชีพของตนได้ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสาระวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยใหน้กัศึกษามีความรู้พื้นฐาน การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนั และ

สอดคลอ้งกบัแนวโนม้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความกา้วหนา้ไปตามยคุสมยั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 หลกัการ ความสาํคญั และองคป์ระกอบของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บทบาทและผลกระทบ

ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั การใชโ้ปรแกรมระบบ และโปรแกรมสาํเร็จรูปดา้นการ

จดัการเอกสาร การนาํเสนอขอ้มูล และการจดัตารางการทาํงาน รวมถึงการแสวงหาความรู้จากฐานขอ้มูลและ

แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต  การป้องกนัอนัตราย หรือภยัจากการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กฎหมาย

และจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้อมพิวเตอร์ และความรับผดิชอบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคม

ส่วนรวม 

Principles, Importance and a information system; Roles and impacts of information technology 

for life and society; Application of the system and document management for software package; Presentation and 

scheduling of work and knowledge of databases as well as data sources on the internet network. Various servicer 

on the internet; Trends of information technology in the future; Protection or threats of the information 

technology; Legal, Privacy and issues in Computer System; responsibility using in information technology for 

society. 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45         
               

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติั การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
                  

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ ประมาณ 1                    

(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
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 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต   

มีความรับผดิชอบ  มีความสามคัคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินยั 
1.1.2 ตระหนกัและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความตอ้งการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนรู้ 
1.1.3 มีความเพียรพยายามในการทาํงาน มีความตั้งใจ อดทนขยนัหมัน่เพียร  ควบคู่กบัการใชส้ติปัญญา

ในการแกปั้ญหาจนประสบผลสาํเร็จ  มีความรับผดิชอบตามสถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม 
1.1.4 มีความสุภาพอ่อนนอ้มถ่อมตน  กตญัญูรู้คุณ  ประหยดั  สุขมุ  รู้จกักาลเทศะ เป็นคนดี  และดาํเนิน

ชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.5 มีความเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี  มีความสามารถในการทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
1.1.6 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา  ชุมชนและสงัคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่ง

กายท่ีเหมาะสม 
1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  

1.2.1 บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางดา้นจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
 เทคโนโลยสีารสนเทศ    

1.2.2 การนาํเสนอรายงานเป็นกลุ่ม  
1.2.3 กาํหนดใหน้กัศึกษาหาตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.2.4 บทบาทสมมติ 
1.2.5 อาจารยป์ฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัต่อจรรยาบรรณวชิาชีพ  การมีวนิยัในเร่ืองเวลา 

1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1 พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
1.3.2 ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา 

 

 

 

2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
2.1.1 มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการ  ขอ้เทจ็จริงและความเช่ือมโยงของเร่ืองท่ีศึกษากบัชีวิตประจาํวนั 
2.1.2 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเขา้ใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการ

ดาํรงชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2.1.3 มีความรู้ความเขา้ใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  และแกปั้ญหาความ

ขดัแยง้อยา่งมีเหตุผล 
2.1.4 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั 
2.1.5 มีความรู้ความเขา้ใจในความสาํคญัและบทบาทของเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนั 

2.2 วธีิการสอน 
2.2.1 บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
2.2.2 สาธิต 
2.2.3 ฝึกปฏิบติั 
2.2.4 มอบหมายใบงาน 
2.2.5 การมอบหมายงานกลุ่มนาํเสนอผลงานคน้ควา้นอกชั้นเรียน 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน  
2.3.2 การสอบระหวา่งภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.3.3 ประเมินจากการส่งใบงาน 
2.3.4 การประเมินผลจากการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
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 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
3.1.1 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ   
3.1.2 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
3.1.3 มีทกัษะทางการวเิคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
3.1.4 สามารถทาํความเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา  รวมทั้งวธีิการแกไ้ขปัญหาโดยประยกุตค์วามรู้เพื่อ

แกปั้ญหาได ้
3.1.5 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได ้
3.1.6 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3.1.7 พฒันาความสามารถและทกัษะในการวางแผนงาน และปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวไ้ด้ 

 3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 การบรรยายแบบมีส่วนร่วม  
3.2.2 การฝึกปฏิบติัจริง   
3.2.3 การถามตอบ 
3.2.4 การอภิปรายกลุ่ม 
3.2.5 การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
3.2.6 การระดมสมอง 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1 การสังเกตจากการตอบคาํถาม 
3.3.2 การสอบ 
3.3.3 การประเมินผลการทาํงานกลุ่ม 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.1.1 พฒันาทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  และผูอ่ื้น 
4.1.2 พฒันาทกัษะของความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานกลุ่ม 
4.1.3 พฒันาทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ตรงต่อเวลา 
4.1.4 พฒันาทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  ในสังคม 
4.1.5 พฒันาทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
4.1.6 มีความสามารถปรับตวัทั้งในการทาํงาน และการดาํรงชีวติ  และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
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4.1.7 มีบุคลิกภาพท่ีแสดงความเป็นมิตร กลา้แสดงออก มีความมัน่ใจ  มีความสุภาพ  และเสียสละ 
4.2. วธีิการสอน 

4.2.1 บรรยายอยา่งมีส่วนร่วม 
4.2.2 ฝึกปฏิบติัจริง 
4.2.3 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.4 การนาํเสนอรายงาน   

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
4.3.2 ประเมินตนเองและผูร่้วมชั้นเรียน 
4.3.3 รายงานท่ีนาํเสนอพฤติกรรมการทาํงานเป็นทีม 
4.3.4 ประเมินความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5.1.2 พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
5.1.3 ทกัษะในการใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยกุตต่์อการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
5.1.4 พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพดู  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจดัทาํเป็น

รายงาน   และนาํเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
5.1.5 ทกัษะในการนาํเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
5.1.6 พฒันาทกัษะในการเผยแพร่ผลงาน 

5.2. วธีิการสอน  
5.2.1 แนะนาํเทคนิคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัใหก้บัผูเ้รียนในการทาํงานและนาํเสนองาน 
5.2.2 มอบหมายงานท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา 

5.3. วธีิการประเมินผล 
 ประเมินจากการนาํเสนอเน้ือหาท่ีไดม้าจากการแสวงหาสารสนเทศท่ีมอบหมายผา่นช่องทางการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1 บทที ่1   ความรู้เบือ้งต้นและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
- หลกัการ ความสาํคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อชีวติและสังคมปัจจุบนั 
- การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
ดา้นต่าง ๆ 

3 แนะนาํแนวการสอน บรรยาย  
อภิปราย  ซกัถาม  ระดม
ความคิด 
ส่ือทีใ่ช้ 
- แนวการสอน 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 

อาจารยส์าขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2-3 บทที ่2  องค์ประกอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  ประวติัและววิฒันาการของคอมพิวเตอร์
ประเภทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
-ฐานขอ้มูล (Database)  
-การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

6 บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  
ระดมความคิด  กรณีศึกษา 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
 

อาจารยส์าขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

4 บทที ่  3  การใช้งานระบบปฏิบัติการ
เบือ้งต้น 
- แนะนาํระบบปฏิบติัการ 
- ขั้นตอนการใชง้านโปรแกรม 
 

3 บรรยาย สาธิต ซกัถาม   
ฝึกปฏิบติั 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
-  ชุดฝึกปฏิบติั 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5-7 บทที ่ 4  การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป 
- การใชง้านโปรแกรมดา้นการจดัการ

เอกสาร 
- การใชง้านโปรแกรมดา้นจดัตาราง

การคาํนวณ 
- การใชง้านโปรแกรมดา้นการนาํเสนอ

ขอ้มูล 
 

9 บรรยาย สาธิต ซกัถาม ฝึก
ปฏิบติั 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
-  ชุดฝึกปฏิบติั 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8 สอบกลางภาค 3 ทดสอบ  
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

9-12 บทที ่5  การใช้งานอนิเทอร์เน็ตและการ
สืบค้น 
- ค ว า ม ห ม า ย  ค ว า ม สํ า คัญ  แ ล ะ

ววิฒันาการของอินเทอร์เน็ต  
- บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
- การติดตั้งและการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
- ขั้นตอนและวิธีการสืบค้นข้อมูลบน

อินเทอร์เน็ตโดยใช ้Search Engine 
- การสมคัรและใช้งานอิเล็กทรอนิกส์

เมล ์
- การใชง้านสังคมออนไลน์  
 

12 บรรยาย สาธิต ซกัถาม ฝึก
ปฏิบติั  ระดมความคิด  ศึกษา
คน้ควา้   อภิปราย  นาํเสนอ 
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
-  ชุดฝึกปฏิบติั 
-  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13 บทที ่6 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี  
- การดูแลคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
- ภยัจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การดูแลรักษาและการป้องกนัภยัคุกคาม  
 

3 บรรยาย   สาธิต ซกัถาม  
ฝึกปฏิบติั  ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 
-  ชุดฝึกปฏิบติั 
-  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

14 บทที ่ 7 กฎหมายและจริยธรรมในการใช้
คอมพวิเตอร์  
-  พรบ.คอมพิวเตอร์ 
-  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3 บรรยาย   ซกัถาม   วเิคราะห์ 
ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

 - ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15 บทที ่ 8  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-  การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

3 บรรยาย   ซกัถาม   วเิคราะห์ 
ระดมความคิด   
ส่ือทีใ่ช้ 
- สไลด ์
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบงาน 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใบความรู้ 

- อาจารย์
สาขาวชิา
วทิยาการ
คอมพิวเตอร์
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

16 สอบปลายภาค    
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 2. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม 
ที่ 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 2.1, 2.3 , 3.1 , 3.3 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

20%  

30%  

2 1.1 , 1.2 , 2.1 , 2.2 , 2.3 , 3.1 

,3.2, 3.3 , 4.1 , 4.2 , 4.3 , 5.1 

, 5.2 , 5.3  

การฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน และ

การมีส่วนร่วม เสนอความ

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

30%  

3 1.1 , 1.3 , 2.2 , 2.3 , 3.1 ,3.2, 

3.3 , 4.2 , 4.3 , 5.1 , 5.2 , 5.3 

การเขา้ชั้นเรียน และการส่งงาน

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

20% 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิา   ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษา   
    ดงัน้ี 
     - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
     - การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 - แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
     - ผลการเรียนของนกัศึกษา 
     - ผลการทาํงานของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. การปรับปรุงการสอน 
    หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรม 
ในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 
    - สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
   - การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
    -  การสอนซ่อมเสริมในกรณีท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่เกิดความไม่เขา้ใจในเน้ือหา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้     ในวิชาได้
จาก การสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย และหลงัการ
ออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 
    - การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยต่์างสาขาวชิา 
หรือผูท้รงคุณวฒิุท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
    - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดย 
ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวชิา เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
    - ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปีหรือตามขอ้เสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ      ตามขอ้ 4 
    - เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ีกบัปัญหา 
ท่ีมาจากงานวจิยัของอาจารยห์รือเพื่อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัองคก์รต่างๆ ได ้

 
 
 
 
 


